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অী ববন খদুাআর ববন ফাাদ অ-খুদাআর। বিবন ১৩৭৪ বজরীতি বরয়াতদ 

জন্মগ্রণ কতরন। কাীতম ববিি জাবময়ািু আমাম থেতক ১৪০৩ বজরীতি 

ঈূুদ - দ্বীতন বিগ্রী বনতয় থবর ন। 

ঈস্তাদগন ও িাাঁতদর থেতক আম জজনঃ 

থযৌবতনর শুরু গ্ন থেতকআ বিবন আম জজন শুরু কতরন।অর এর মাতেআ বিবন 

মাধ্যবমক থেণীতি ঈত্তীণজ তয় পতেন। বজপ্রেম বিবন লাতয়খ অব্দরু রঈতফর ( 

অল্লা িাাঁর জান্নািতক অরামদায়ক ও প্রলস্ত কতর বদন) কাতে কুরঅতন 

কারীতমর বিাওয়াি এবং িাজবীদ বলক্ষা কতরন। িাাঁর প্রােবমক ঈস্তাদতদর 

মাতে অতরা তন,লাতয়খ অী ববন অব্দুল্লা অ- জিজাবন, লাতয়খ মুাম্মদ 

ববন মুাআবয,যামানার কাজী লাতয়খ মুাম্মদ ববন আবরাবম। অল্লা এতদর ও 

িাাঁর মস্ত ঈস্তাদতদর জান্নািতক লাবিময় ও প্রলস্ত কতর বদন! অমজা। 

১। অল্লামা মুজাবদ ামদু ববন অক্বা অল- লায়ীবব। িাাঁর কাতে 

িাওীদ,অক্বীদা  নযানয লাতে আম জজন কতরন। 

২। লাতয়খ মুজাবদ মুাম্মদ ববন াত অ- মনূর।ঈনার কাতে ১৪০৯ 

থেতক ১৪১৩ বজরী পযজি িাওীদ,অক্বীদা,বফক,ফারাতয়জ, াদী ও নাহু 

লাতে আম াভ কতরন। 

৩। লাতয়খ মুাম্মদ ববন াত ঈাআবমন।িাাঁর কাতে ১৪০০ থেতক ১৪০২ 

বজরী পযজি আাবম বফকত জ্ঞান াভ কতরন। 

৪।অব্দুল্লা ববন মুাম্মদ ববন অব্দুল্লা াবফজাহুল্লা।হুাআন রাঃ এর বংলধ্র। 

ঈনার কাতে বফকত আম াভ কতরন। 

৫। লাতয়খ মুাম্মদ ববন ুাআমান অীি।িাাঁর কাতে ওকী রঃ এর বকিাবুয 

যুহুদ এবং আমাম অমাদ আবতন াম্ব রঃ এর বকিাবু ওয়ারয়ী পতেতেন। 

বিবন িাাঁর বলক্ষাগি জীবতন প্রায় ব ববজ্ঞ অতমতদর কাে থেতকআ আম জজন 

কতরতেন। 

বলক্ষাগি জীবনঃ 
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িাাঁর কতয়কবি াকা ও দরগা বে,থযখাতন বিবন িাওীদ,অক্বীদা ও বফক 

ববতয় বলক্ষা বদতিন। ১৪০৫ বজরীতি বিবন বজপ্রেম বববভন্ন মবজতদ দর 

থদওয়া শুরু কতরন। িখন োত্র ংখযা য়ি পাাঁচ জন কতর তব। 

প্রায় প্রবিবদনআ আলা এবং ফজতরর পর দর বদতিন। এভাতব বাবতর বভিতর 

তনক োত্রআ ঈনার কাতে আম বলখতিন।িাাঁতদর মধ্য থেতক তনতকআ 

কাজী,িাক্টার,বলক্ষক, দায়ী তয়তে।ুতযাগ ত য়তিা িাাঁতদর নাম ঈতল্লখ 

করব। অর বজতল কু্রতি ামাগুতার পর লাতয়খ কাতফর,আহুদী ও 

কু্রতিতদর ববরুতে বজাতদর থঘানা, ফতিায়ার মাধ্যতম মুমানতদর ঈেুে 

করতি শুরু করতন। 

অর এআ জনযআ লাতয়খ  অতরা তনক দায়ী থযমন লাতয়খ নাবর 

ফাাদ,অমাদ খাতদ থজখানায় অবে ন এবং বনযজািতনর বলকার ন। 

বকিাব মূঃ 

িাওীদ ও বফক ম্পতকজ িার বধ্কাংল ংকন োত্র ও নযানযতদর মাতে 

থনাি অকাতরআ রতয় থগতে।োপার মুখ থদতখবন। 

িতব ঈনার প্রকাবলি বকিাবগুতার মতধ্য রতয়তে অমাতদর ামতন এআ বকিাববি 

كتاب اجلمع و التجريدـ كتا ب التوضيح و التتمات.كتاب احلقاءق. كتاب احملكي  "
 ع.الو جازة. سلسلة األجراءفيه و اإلمجا 

এ োোও অতরা তনক বরাা ও ফতিায়া রতয়তে। 

অমরা অল্লার কাতে থদায়া কবর বিবন িাাঁতক এবং মস্ত থখাদাভীরু অতমতদর 

দ্রুি মুবির বযবিা করুক,িাাঁতদর ঈপর রম করুক,লাবস্ত াগব কতর বদক, 

ধধ্যজয ধ্ারতণর ক্ষমিা বদক। 

ইমান ও দ্বীতনর ঈপর িাাঁতদর ববচ রাখুক।িাাঁতদর এবং পবরবার- পবরজনতক 

ক্ষমা করুক,িাাঁতদর থফফাজি করুক! আাম ও মুমানতদর াাযয করুক! 

বজাদ ও মুজাবদতদর ম্মাবনি করুক অর কাতফরতদর াবিি করুক!অবমন 

এিা লাতয়তখর এক োত্র বতখতে। 


